
Uitnodiging Plant Collect najaarsbeurs!
Woensdag 24 t/m vrijdag 26 augustus 2016
De najaarsbeurs die u zeker niet mag missen!
 
Vernieuwend en visueel zijn de kernwoorden van deze beurs. 

Wat u verder kunt verwachten:

- Presentatie van een exclusief najaarsassortiment!
- Overzichtelijke en inspirerende presentatie van alle producten op concepttafels
- Eenvoudig bestellen van volle of halve lagen door middel van de bestelscanner
- Bestaande concepten
- Nieuwe concepten
- Uniek aanbod kerstbomen

Ook in het najaar gaan we samen met u voor een maximaal rendement op uw plantenafdeling!

We nodigen u van harte uit om tijdens onze najaarsbeurs een taartje te komen eten op ons 12,5-jarig jubileum. 
Natuurlijk staat er ook een drankje voor u klaar! 

 
U kunt ons vrijblijvend een bezoek brengen op een dag en tijdstip dat u het beste past. 
We stellen het erg op prijs als u van te voren een e-mail stuurt naar info@plantcollect.nl en daarin vermeldt welke dag u 
van plan bent om te komen. Op deze manier kunnen wij tijd voor u reserveren voor een persoonlijk gesprek. 

Graag tot ziens!

Let op: Deze beurs is uitsluitend bestemd voor plantengroothandels en tuincentra.

Openingstijden beurs:
Woensdag 24 en  donderdag 25 augustus: 7.00 – 18.00 uur

Vrijdag 26 augustus:  7.00 – 14.00 uur

Kerstbomen
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de kerst-
bomen pilot. Na vallen en opstaan hebben we een 
goede basis weten te leggen. Inmiddels zijn we een 
samenwerkingsverband aangegaan met een  
betrouwbare kweker uit Denemarken. Deze kweker 
voldoet aan onze kwaliteitseisen en is in het bezit van 
de GLOBALG.A.P. certificering en kwaliteitscertificaat 
‘Original Nordmann’. We kopen dus direct bij de bron 
in. En niet geheel onbelangrijk, we bieden deze bomen 
voor een scherpe prijs aan

Kerstbomen ‘in pot’
Op de beurs zullen we tevens een geheel nieuw kerstbomen  
assortiment presenteren!
Wij hebben namelijk het unieke recht om zeer speciale  
kerstbomen in Nederland en België te verkopen. 

Deze bomen hebben de volgende kenmerken:
- Een hoogwaardige Nordmann kerstboom
- De pot is biologisch afbreekbaar
- De bomen zijn 100% recht
- De boom wordt milieuvriendelijk gekweekt
- Deze bomen zijn ook voorzien van het GLOBAL.G.A.P. certificaat

EXCLUSIEF verkrijgbaar bij  Plant Collect!

Met het oog op de laatste (na)
jaren, zijn we tot de conclusie  
gekomen dat de handel in het 
najaar niet meer van dien aard is 
als dat we in het verleden gewend 
waren. Uiteraard is dit geen reden 
om bij de pakken neer te zitten… 
Integendeel het is tijd voor actie!

De uitdaging is om samen met 
onze klanten een maximaal  
rendement op de plantenafdeling 
te behalen, óók in het najaar! Voor 
ons reden te meer om onze  
najaarsbeurs op een geheel nieuwe 
wijze op te zetten. 

Ons inziens dient de consument 
ook of misschien wel juist in deze 
periode op de juiste manier verleid 
te worden. 
De juiste wijze van presentatie is 
zeker in deze tijd van groot  
belang. Qua assortiment ligt de 
focus vooral op omzetmakers. Zo 
is een constant aanbod van  
kwaliteitsproducten zeer  
belangrijk. Een overzichtelijk en  
inspirerende presentatie op de 
tafel, uitstraling van volume. Maar 
niet met teveel soorten.  
En eenheid in prijs, dat neemt de 

Nieuwe opzet najaarsbeurs 2016
onrust bij de consument weg en  
verleidt tot koop. 

Op deze beurs worden uitsluitend  
najaargerelateerde producten  
gepresenteerd. Een Magnolia of  
Syringa hoort ons inziens niet meer 
op de huidige najaarsbeurs thuis. 
Alle producten worden tijdens de 
beurs op concepttafels  
gepresenteerd. Zo kunnen we onze 
klanten een goed beeld geven wat 
een juiste presentatie met het  
product doet. Uiteraard zijn al deze 
producten ook gewoon als volle of 
halve laag te bestellen.  
De wijze van bestellen geschiedt 
evenals de voorgaande jaren door 
middel van de scanner.  

Tijdens onze beurs kunnen alle 
bestaande en  
nieuwe concepten en het exclusieve  
najaarsassortiment rustig bekeken 
worden. 

De beursorders van vorig jaar  
hebben we bij de hand. Op deze 
manier kunnen we samen met onze 
klanten een persoonlijke  
najaarsassortiment bepalen! 
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